
DAILĖS  VEIKLA 

Savaitės tema: Meninė instaliacija.  Pasaulis ,,aukštyn kojom“ 

 

LAIŠKAS VAIKAMS IR TĖVELIAMS 

 

 SVEIKI VAIKAI IR TĖVELIAI! 
 

 Po saulėto šeštadienio pasirodęs lietutis, vėl pakvietė laiką leisti namuose. Tikiuosi, 

belaukdami šilto saulėto oro, turėsite daugiau laiko smagioms kūrybinėms veikloms kartu su visa 

savo šeima. Šią savaitę siūlau susipažinti su šiuolaikine dailės rūšimi ir praktiškai išbandyti savo 

kūrybiniuose žaidimuose. Tai – ILIUZINĖ MENINĖ INSTALIACIJA. Gal skamba ir 

sudėtingai, bet išsiaiškinus kas tai yra, pasirodys visai paprasta, netikėta ir smagu! 

 

●   MENINĖ INSTALIACIJA - (angl. installation – įrengimas) – šiuolaikinė dailės rūšis. Tai 

kompleksinis erdvinis meno kūrinys, kompozicija, aplinkos instaliacija iš įvairių buities daiktų, 

pramonės gaminių, gamtos objektų, sukurtas konkrečiai patalpos ar lauko erdvei. Instaliacijom 

gali būti taikomi daiktų, fotografijos, šviesos ir garso efektai. Instaliacija paprastai eksponuojama 

neilgą laiką, vėliau išardoma ir lieka tik fotografijose ir vaizdajuostėse. Instaliacijose siekiama 

įvairiomis meninėmis priemonėmis pakeisti žiūrovų suvokimą. Daugelyje meninių instaliacijų 

naudojama iliuzija.  

 

●   ILIUZIJA MENE. Dažnai mus sudomina tai, kas yra sunkiai suprantama arba atrodo kitaip, 

nei yra iš tikrųjų. ILIUZIJA – vizualiai meninėm priemonėm sukurta netikra realybė, iškraipanti 

žiūrovo pojūčius, kai netikra realybė yra suvokiama kaip tikra. 

 

 MENINES INSTALIACIJAS galima kurti iš įvairių daiktų namuose, kuriant įdomias 

spalvines kompozicijas (pvz., surasti namuose vien mėlynos ar kitos spalvos daiktų ir iš jų 

sudėlioti ką nors vaizduojančią kompoziciją – meninę instaliaciją. Tai gali būti ir maisto 

pakuotės, ir žaislai, knygos ar visi namuose esantys batai ir panašiai). Kompozicijas galima 

apšviesti paprastu staliniu šviestuvu ar prožektoriumi. Lauke, jei turite nuosavą kiemą, menines 

instaliacijas galite sudėlioti iš ūkio įrankių – kastuvų, grėblių, kibirų ir kitų daiktų. Išlaisvinę 

savo kūrybiškumą ir pabandę naujai pasižiūrėti į savo aplinką, tikrai rasite puikių idėjų ir 

užuominų šiai kūrybai (pavyzdžių rasite teksto apačioje esančiose nuorodose). 

 Šios savaitės tema: Meninė instaliacija. Pasaulis ,,aukštyn kojom“. Kviečiu visą šeimą 

išbandyti ILIUZINĖS MENINĖS INSTALIACIJOS kūrimą. Norint sukurti tokią instaliaciją, 

reikia ,,pasukti galvą“, kaip sukurti neegzistuojančią realybę, kurią nufotografavus ir nuotrauką 

apvertus, žiūrovas patikėtų, kad tai yra iš tiesų. Dauguma iš jūsų , tikriausiai, esate matę tokią 

iliuzinę meninę instaliaciją, esate aplankę ,,Apverstą namą“ šalia Klaipėdos ar Druskininkuose. 

Čia visi baldai, daiktai stovi ne ant grindų, o yra apversti ir pritvirtinti prie lubų. Nusifotografavę 

tokiame kambaryje ir apvertę nuotrauką pamatote, kad tai jūs stovite aukštyn kojomis, o visi 

daiktai ir baldai yra savo vietose, kaip įprastai. Tai ir yra realybės iliuzija, sukurta meninės 

instaliacijos priemonėm. 

 

KAIP SUKURTI ILIUZINĘ MENINĘ INSTALIACIJĄ ,,Aukštyn kojom“ ? 

 



 Pabandykite sukurti ,,atvirkščią vaizdą“ daiktus suguldę ant grindų taip (turėdami 

galvoje, kad apvertus nuotrauką grindys taps siena), kad nufotografavus šį vaizdą ir apvertus 

nuotrauką ,,aukštyn kojom“, matytumėte visiškai realų, bet neįtikėtinai keistą vaizdą. Pavyzdžiui, 

ant grindų prie sienos paguldykite kėdę,  šviestuvą, žaislą, atsigulkite šalia ir įsikibkite į kėdės 

koją. Paprašykite, kad kas nors nufotografuotų ir apvertę nuotrauką pamatysite, kad stovite ant 

galvos, aukštyn kojomis ir dar laikote rankoje kėdę! Atrodys stebinančiai, neįtikėtinai, bet realiai. 

 Ši meninė kūrybinė užduotėlė ne tik suteiks džiaugsmo jūsų visai šeimai, bet paskatins 

vaizduotę, išlaisvins kūrybiškumą, ugdys erdvinį suvokimą ir lavins loginį mąstymą! 

 

Linkiu kūrybinio džiaugsmo vaikams ir visai šeimai įdomių idėjų! 

Su nekantrumu lauksime jūsų nuotraukų. 
 

Dailės mokytoja JOLANTA 

 

Meninė instaliacija. Nuorodos: 

 
Kas yra meninė instaliacija: 

1. http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_xx2/instaliacija.htm 

Meninės instaliacijos ir jų kūrimo procesas: 

1. https://www.15min.lt/galerija/smagios-optines-apgaules-mene-ir-fotografijose-69942#_ 

2. https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/instaliacijos-knygu-tarsi-

spalvinga-akvarele-935440 

3. https://linairlina.wordpress.com/2010/06/06/kurybines-jacob-dahlgren-instaliacijos/ 

4. http://www.bienale.lt/2015/category/naujienos/ 

5. .http://www.bienale.lt/2015/category/naujienos/ 

6. https://structum.lt/straipsnis/menininke-jolita-vaitkute-apie-tai-kaip-gimsta-menas/ 

7. https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/nacionalineje-bibliotekoje-jolita-vaitkute-

pristate-instaliacija-pabude-is-knygu-1050-969162 

8. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-03-bevertes-plastikines-siuksles-menininkas-

paverte-instaliacija/71524 

9. https://lietuve.lt/kaune-pirmasis-iliuziju-muziejus/?v=c562607189d7 

10. https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/namas-aukstyn-kojomis.d?id=28563973 

11. https://www.alfa.lt/straipsnis/50006698/smalsuoliu-neatsiginantis-namas-ar-noretumete-

tokiame-gyventi 
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